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Vážení pamětníci či jenom náhodní čtenáři. 

 Sehnat v dnešní době jakoukoliv pohraničnickou kroniku je úkol 

takřka nadlidský. A přitom mnozí víme, že tu kterou konkrétní kroniku mají 

ve své moci konkrétní lidé /v naprosté většině pohraničníci z povolání/ a 

tvrdí do očí, že právě tu kroniku nikdy neviděli a ani nemají tušení, kde by 

se mohla nacházet. Vím o několika takových držitelích, ale ani na přímé 

„obvinění”, že dotyčnou kroniku /kroniky/ mají, se dušují a zapřísahávají, 

že ji v životě neviděli. Je to škoda, já bych je jenom oskenoval, upravil a 

zájemcům zdarma poskytl jejich digitální provedení – dokud ještě žije těch 

několik málo pamětníků, kteří by se rádi vrátili do dob, na které tak nesko-

nale srdečně vzpomínají. A ještě horší je situace, kdy lidé naprosto bez 

vztahu k problematice, s absencí hraničářského a vlasteneckého srdce os-

kenují kroniku a nakonec ji publikují ve stavu ve kterém je naprosto neči-

telná, totálně zpřeházené strany apod. /viz např. Kronika Pramenů Vltavy/. 

 Já jsem ke kronice Planiny přišel zcela náhodou, když jsem bádal 

v Muzeu Policie ČR v Praze a téměř po sedmihodinovém pobytu jsem v jed-

nom ze šanonů objevil právě ji. Času již moc nezbývalo, a tak jsem ofotil 

stránku po stránce, samozřejmě bez stativu a za docela bídných světel-

ných podmínek /při blesku zase vznikala „bílá místa bez textu či snímků”/. 

A právě s ohledem na tuto „nekvalitu” jsem text kroniky přepsal, takže ta-

to písemnost není zcela autentická k archiválii původní, ať již rozmanitým 

písmem, rozsahem a především těmi nádhernými kresbami. Zachoval jsem i 

jazyk slovenského kronikáře, neupravoval jsem sloh ani výrazy a tak věřím, 

že byť ne zcela povedená kopie ve vás vyvolá stejné pocity, jako byste 

četli originál. Jen se omlouvám za prezentaci jmen, možná jsem – neúmysl-

ně, některá zkomolil, v některých případech jsem musel jméno vytečkovat. 

        Děkuji, František Zach 
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 Bylo to 16. listopadu roku tisícího devítistého padesátého. Do míst, kde 

dnes stojí útvar, přišla osmičlenná skupina vojáků, aby zde plnila svěřený jim 

úkol. 

 Kol dokola šumí staleté šumavské hvozdy, chránící již od pradávna naši 

zem před výpady západních sousedů. V těchto hvozdech má podle rozkazu žít 

v budoucnu jednotka Pohraniční stráže. 

 Rozkaz musí být splněn, řekl velitel pracovní skupiny stržm. Nývlt. A proto 

zaznělo hučení motorových pil, dunivé údery seker a mohutné šumavské veliká-

ny padají za rachotu k zemi. Během jednoho dne byla, díky pracovnímu elánu 

soudruhů na místě dnešního útvaru vykácena planina o ploše 1 ha. 

 Tu nastala první překážka. Jakým způsobem co nejrychleji odstranit klády 

z prostoru staveniště. Klády mohou být odstraněny pásovým traktorem – uvažo-

val stržm. Nývlt – pomoci může lesní správa. Jako občan novopecký odebral se 

ke správci polesí Plešné, aby jej požádal o zapůjčení traktoru. A skutečně již dru-

hý den na pracovišti slyšíme podivný hukot, v těchto šumavských končinách ne-

zvyklý. Po cestě k budoucímu útvaru se valí ocelová obluda značky „Hannomag”, 

kterou jistou rukou vede řidič pan Kocourek. Přijel na staveniště a začalo divadlo. 

Třicetimetrové klády taženy ocelovým lanem navijáku jako mohutní hadi sunou 

se na cestu k traktoru, kde jsou svazovány řetězy a taženy na lesní sklad. Tak 

s menšími „radostmi” jako je přetržení tažného lana nebo spadnutí pásu je 

prostor pro staveniště v několika dnech vyklizen. 

 Udála se i opravdu veselá scéna. Velitel praporu soudr. por. Kocourek se 

přijel podívat, jak pokračuje práce. Na staveništi vidí řádit traktor. S povděkem 

přijal skutečnost, že jsme si opatřili vozidlo, aniž bychom ho žádali o pomoc. Při-

jde k traktoristovi, pozdraví a představuje se – Kocourek. Kocourek, představuje 

se i traktorista. Já jsem Láďa Kocourek, říká soudruh poručík. Já taky, zní odpo-

věď traktoristy. Soudruzi poblíže pracující vypukli v hurónský smích, který naka-

zil i oba představující se. A tak s veselými i vážnými příhodami skončila úprava 

terénu pro staveniště budov. 

 Nastává vrcholné vypětí sil pracovní skupiny. Je nutné v co nejkratší době 

vykopat základy pro obě budovy budoucího útvaru. Úkol opravdu těžký. Za ne-

příznivých povětrnostních podmínek, s nedostatkem nářadí, bylo započato s vý-

kopovými pracemi. Základ pro velitelskou budovu byl vykopán během dvou dnů. 

Před celou pracovní skupinou včetně jejího velitele a velitelstvím praporu vyvstá-

vá další překážka – nedostatek motorových vozidel pro dopravu stavebního ma-

teriálu. 

Přichází začátek prosince a s ním sněhové přeháňky. Přístupové cesty ke 

staveništi se stávají nesjízdnými. Velitel praporu hledá prostředky k dopravení 

tvárnic a cihel na stanoviště. Jediným vozidlem pro něho dosažitelným je pár stá-

řím sešlých koní, které přes svůj dosti vysoký věk, pod účinky slov a biče sou-

druha Nochtara dělají úplné divy.. Přivážejí cihly, kámen a ostatní stavební mate-

riál a ani pařezy, výmoly, kameny a příkopy nejsou pro ně překážkou, která by je 

zastavila. Velký problém je přísun cihel z nádraží Želnava. 
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 Po mnoha urgencích je nám přidělen traktor 

Škoda 45 a valník z ČSSS. Tímto dopravním pro-

středkem jsou dopravovány cihly z nádraží, bohužel 

jen do prostoru hájovny Jiráček. 

Je nutné vyřešit přísun cihel na staveniště. 

Úkolu se chopila PDŠ v Nové Peci v čele se svým velitelem npor. Šmídou. 200 

soudruhů včetně instruktorů vystrojených tlumoky a torbami nastoupili jednoho 

rána u hromady cihel, aby tyto dopravili na staveniště. 4 cihly do tlumoku – od-

chod směr staveniště, které bylo od hromady cihel vzdáleno 2 km. Nastala stras-

tiplná cesta po vodou rozbředlé cestě ke staveništi útvaru Planina. 20ti kilogra-

mové zatížení se zdálo na pohled nepatrné. Situace se změnila po příchodu k cíli 

cesty. Tváře soudruhů leské potem, napjaté svaly byly neklamným důkazem o 

těžkém výstupu do kopce.. to byla odnesena teprve ¼ cihel, bylo nutné jít ještě 

3x. Takovým středověkým způsobem byla prováděna většina prací spojených 

s výstavbou útvaru. 

Obrat ve stavebnictví – nové formy betonování. 

Po přísunu stavebního materiálu, že již nic nemůže zdržet rychlé tempo 

stavby. Ovšem to jsme si mysleli my, slabí pozemšťané. Příroda nám však doká-

zala, jak dalece jsme se mýlili. Bylo to někdy kolem pátého prosince, kdy sou-

druzi Sivák a Gašpárek, povoláním murám, se rozhodli započít s opravdu úder-

nickým způsobem zdění. První tři dni, to s přispěním všech ostatních „zedníků”, 

ve skutečnosti krejčích, zámečníků, pekařů, holičů a podobně, šlo dobře a dosti 

rychle, zdálo se, že musíme zvítězit v soutěži se stavební skupinou ze Smrčiny. 

Měli jsme proti nim výhodu v tom, že jsme měli při výkopu méně kamenitý terén 

a kratší vzdálenost na pracoviště. 

Ale ta nevyzpytatelná příroda. Osmého prosince přijdeme jako obvykle na 

pracoviště, kde nás čekalo překvapení. Sice již cestou se nám zdálo, že je větší 

zima, než jiné dny, ale to přece pohraničníkovi nevadí. Proto nikoho nenapadlo, 

že se paní Zima ujala definitivně své vlády nad krajem. Situace po příchodu na 

pracoviště vypadala asi takto. Naše skupina posílena brigádou z Horní Plané byla 

již předem rozdělena na skupiny, které měly přesně vymezené pracovní úkoly, 

abychom zbytečně neplýtvali časem. A tak skupina, která měla za úkol přípravu 

malty se hnala pro lopaty a soudruzi určeni k vožení cihel pro kolečka. Všechno 

šlo přesně podle plánu. V tom se ozve hlas soudruha od nádob s maltou.: „Kluci, 

kdo včera dělal maltu?” Přihlásil se jeden soudruh na jehož hlavu se snesla sprš-

ka ne zrovna lichotivých slov: „Proč jsi tam ty umělče dával tolik cementu?” Sou-

druh se samozřejmě bránil: „Jak to, vždyť cement není, tak jak jsem jej tam 

mohl dát?” Oba dva překvapeně hleděli na truhlík malty když v tom šel kolem 

politik soudruh Pfleger. „Soudruhu desátníku”, volá jeden ze soudruhů, „podívej-

te se, co se nám stalo s maltou!” Jediný pohled odborníka – on má totiž soudruh 

politik otce zedníkem – rozřešil záhadu. Hoši malta zmrzla. Co teď? Namíchat 

novou. Dobrá, chlapci vzali krompáče, vykopali z truhlíku kusy ledu a začali mí-

chat maltu znova. Marná však byla jejich námaha. Malta je namíchaná a doveze-
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ná k pracovišti Joži Siváka. Ten zkušeným okem pohlédne do kolečka a praví: „Je 

moc hustá”. No nevadí on si i tak poradí. Dá jí prostě na zem menší množství a 

hotovo. Vzal naběračku, rozetřel maltu po zdi, přiložil jednu cihlu, druhou, třetí, 

práce mu jde krásně od ruky. Ovšem chyba, on také zapomněl na mráz. Totiž 

nakladené cihly chce srovnat do šňůry, ale marně. Cihly drží jako přikované. 

„Pána Krista, čo ty těhle robia?”, naříká Josef a páčí cihly kladívkem. Po delší 

námaze se mu podaří cihlu utrhnout, ale kde je malta – na zdi není. Obrátí cihlu 

– ó jé, malta je na ní přimrzlá. „Tak to nemožem robiť”, konstatuje Dr. Sivák. 

„Josef, musí to jít”, říká soudruh politik. Prvního ledna zde musíme bydlet. „Dob-

re, keď musíme, budeme!” Jeho bystrá hlava vymyslela novou metodu zdění. 

Totiž nová není, ale na naší stavbě dosud nepoužita. Stavební trojky. A šlo to. 

Zeď soudruhům jen rostla pod rukama. 

A byla tak pevná, že když přes její nižší část přejel pásový traktor ani se 

nepohnula, tak důkladně byla zmrzlá. Ale jak to dopadne na jaře? Tutéž zkuše-

nost s mrazem získali i soudruzi na Smrčině. A proto večer po příchodu na útvar, 

namaloval soudruh politik ze Smrčiny jak to bude u nich vypadat na jaře. Moc 

krásné, nedej bože, aby to byla pravda. 

Je nafta prostředek proti zamrzání malty? 

Při večerní poradě s technickým vedoucím stav-

by soudruhem četařem aspirantem Váchou jsme se 

dohodli na tom, že je nutné opatřit něco, proti tomu 

prokletému zamrzání malty. Soudruh Vácha slíbil, že 

ráno zároveň s brigádou přiveze „Sulfitron” – přípra-

vek proti mrznutí tekutin. Svůj slib splnil, zázračnou 

vodu přivezl a hned celý barel. Bylo rozhodnuto vzít 

sebou na zkoušku konvici toho zázraku. Praktická 

zkouška ukázala dobré výsledky. Malta nemrzla a zdivo se správně vázalo. 

Ovšem Sulfitronu jsme měli sebou málo. Byl proto poslán dolů s kočím soudruh 

Zub, aby přivezl plnou várnici. Provedu, odpověděl soudruh Zub a nasedá na vůz 

ke kočímu. Asi za 2 hodiny se povoz s oběma soudruhy vrací a soudruh zub nese 

plnou várnici toho „umělého sluníčka”.  

Patřičné množství je ihned nalito do truhlíku s pískem, napuštěna voda a 

soudruzi začínají míchat maltu. Ale co to? Voda ne a ne se spojit s pískem. „Cos 

to přivezl za neřád, vždyť je to nějak mastné”. „Kdes to vzal?“, otázky jen prší. 

„No přece z toho sudu před útvarem“. Po delším vysvětlování se zjistilo, že jsou 

tam sudy dva. V jednom Sulfitron a v druhém mají traktoristé naftu. 

A tak bylo zjištěno, že nafta není dobrá do malty, sice nemrzla, ale na zdi 

také nedržela. 

Přes všechny tyto potíže se podařilo do poloviny prosince postavit základy 

pro obě budovy. A teď nastala další starost. Budou včas dodány části budov? Dí-

ky zvýšenému úsilí dělníků národního podniku „Delta” byla tato starost brzy za-

žehnána a 17. prosince byly na nádraží v Želnavě první vagony s jednotlivými 

díly budov. Odvezení na stanoviště bylo zajištěno velitelstvím praporu. Odvoz 
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prováděly traktory, nákladní auto, prostě vše co bylo po ruce. Ale tu opět zasáhla 

příroda, která nám jak se zdálo vůbec nepřála. Materiál pro první barák byl sice 

dopraven až na místo. A tu snad bylo pro nás velikým štěstím neboť jinak by se 

jistě nebylo podařilo zaujmout novou sestavu 26. prosince, jak bylo rozkazem 

určeno. 

Totiž do rána 19. prosince napadlo 20 cm sněhu. Tím se staly cesty ne-

sjízdné pro všechny vozidla mimo pásového traktoru. Ale ani to nebyl konec 

trampot. Jediná naše spása, pásového traktoru, vypověděla službu. Co teď? Zbý-

vali jenom koně, ti naši staří chudáci, na kterých závisel náš osud. Ovšem to bylo 

málo. Těch 6 až 8 desek, které přivezli by nás nebylo zachránilo. Zasáhla proto 

opět P.D.Š. v Nové Peci a zase tak jako s cihlami i tentokráte vlastní silou v no-

hou, na zádech a později na saních dopravovali dílce budov na staveniště. Byla to 

hrozná dřina a mnohdy jsme se ptali, jak je možné, aby se tato práce prováděla 

tak primitivním způsobem, když má armáda takové množství pásových vozidel. 

Bohužel, odpověď jsme nedostali. 

Jak jsme stavěli budovy.  

Nedá se dosti dobře zachytit úžasná pracovní 

obětavost soudruhů ze stavební skupiny. Přes všech-

ny povětrnostní potíže, při nedostatečném obutí a 

oblečení, podávali soudruzi překvapující výkony. Ni-

kdo z nás takové budovy nestavěl, měli jsme jenom 

kladivo, dvě sekery a jednu truhlářskou pilu. A přece 

se podařilo postavit velitelskou budovu za tři dny. 

Přitom se dodělávaly základy ubytovací budovy a zasklívala okna. A to všechno 

průměrně s 12 soudruhy včetně velitele. 

Je nutné ocenit pracovní vypětí soudruhů Siváka a Gašpárka, kteří posta-

vili komíny v takových mrazech, kdy jim malta zamrzala na lžíci. Při tom ovšem 

pracovali bez rukavic, neboť ty které dostali jako svou základní výbavu, roztrhali 

při zdění základů. Jak to asi byla příjemná práce při 15oC mrazu, je snadno před-

stavitelné. Ovšem fňukat nebylo naším zvykem. A tak nastali vánoční svátky, 

doba klidu a míru. Pro nás však to byla doba nejvyššího vypětí. Bylo nutné po-

stavit ubytovací budovu. Sami to nedokážeme, to bylo zřejmé. Byla to opět 

P.D.Š., která místo aby odjela na vánoční dovolenou, dostala rozkaz postavit u 

nás na Šumavě druhou budovu. A tak na Štědrý den se nastěhovala čtyřiceti čle-

ná skupina do postavené velitelské budovy a začali stavět druhý barák. 

Svůj úkol skutečně splnili. Před vánočními svátky postavili ubytovací bu-

dovu. Ovšem bydlet se v ní nedalo. Chyběla okna, která nebyla dodána zároveň 

s barákem. Nevadí, i přes to jsme v určeném termínu přestěhovali starý útvar 

z hotelu Klápa na nové působiště. Všechno mužstvo bylo ubytováno ve velitelské 

budově. Byla obsazena politicko výchovná světnice, jídelna, no prostě každá 

místnost mimo skladu a kuchyně. Ú kol byl splněn. 
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Evakuace národů. 

Dvacátéhošestého prosince přišel rozkaz k zaujmutí sestavy 

na novém útvaru Planina do 29. prosince. Bylo nám řečeno, 

že na novém útvaru budou mnohem tvrdší a těžší podmínky. 

Hraničáři však úkol splní. Bylo přikročeno k prvním přípravám 

stěhování z hotelu „Klápy”, kde jsme byli pohodlně zařízeni. 

Nejdříve se stěhoval inventář jídelny, politicko výchovné světnice a pak došlo na 

mužstvo. Stěhování samo bylo spojeno s různými překážkami. Byl to v prvé řadě 

nedostatek motorových vozidel. Byl proto zjednán z ČSSL řidič Kocourek, který 

odvážel evakuovaný materiál. Asi po druhé jízdě nahoru na nový útvar se Kocou-

rek vrací s porouchaným autem v kterém následkem nesjízdném cesty a přísluš-

ného stoupání rozbil rychlostní skříň. Zatím se setmělo a traktor z ČSSS, který 

neměl světlo byl nucen se vrátit do garáže. Soudruzi, kteří zůstali neodstěhováni 

naložili svoje nejnutnější potřeby na saně, které táhl pár hubených koní s. To-

mešky a rozhodl takto vykonat cestu na nový útvar. 

Príchod nových príslušníkov na útvar. 

Po prestehovaní súdruhov z hotelu „Klápa” na nové pô-

sobište bolo isté, že za takého stavu nebolo by možné zvládnuť 

dané úkoly k stráženiu úseku štát. hranice vymedzenému 

útvaru „Planina”. Bolo nutné zvýšiť a posíliť stav príslušníkov. 

Túto otázku vyriešil opäť veľ. práporu s. por. Kocourek, který 

dňa 26. decembra 1950 tesne po Vianočných sviatkách vydal 

rozkaz, v ktorom určil najlepších súdruhov z byvalej brigády, 

ktorá dochádzala denne z Hornej Planej na pracovište, kde sa staval nový útvar 

za každých podmienok a veľkej zimy, kde svojou prácou prispela k splneniu úko-

lu veľ. Pohr. stráže k vybudovaniu nových útvarov a zaistenie naších mierových 

hraníc.  

Po prečítaní rozkazu a soznámení súdruhov s podmínkami kterými sa 

střetnu na novom útvaru, ktoré budú oveľa ťažšie a tvrdšie sa súdruhovia rozešli. 

Už večer  začali prípravy na nový deň, súdruhovia plný elánu a predstav sa roz-

hovorili, tu naraz začaly padat otázky – Ako to tam bude? Bude tam veľká zima? 

Budeme moc ísť niekde? Do kina apod. A tu zasiahol do rozhovoru starší prísluš-

ník pohr. stráže s. slob. Štefan, ktorý súdruhom vysvětlil podrobne nový život na 

útvare, čím bol skončený večerný rozhovor. 

Nastal nový deň, každý zo súdruhov sa snažil byť čím skôr hotový a to, 

všetko si zabaliť, nič nezapomenuť a čakať kedy príde chvíľa a před budovou za-

hrmí velké auto. Všetko šlo jako po páse, v 9.00 hod. prišla očakávaná chvíľa, 

velké auto zo ČSAD zastavilo pred budovou, súdruhovia s radosťou nakladali veci 

na neho. Najprv postele, slamníky a všetkú ústroj, ktorú mali určenú sebou vziať. 

Po naložení nadišla chvíľa na ktorú už súdruhovia čakali a to bol povel – Nasadať, 

ideme! všetci povyskakovali a veľké auto sa začalo pohybovať. Cesta bola plná 

čerstvo napadnutého snehu, kolesá hlboko zapadaly a borily sa, auto šlo pomalu. 

Po dvojhodinovej ceste sa zastavilo na rozcestí u hájovni „Jiráček”, kde šofér 
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prehlásil, že dalej s vozom nemôže síť, vyhováral sa, že tam nezinde, že má 

špatné reťaze a podobne. Konečne po dlhom prehováraní si dal povedať. Ešte 

však pred odchodom  připomenul, keď niekde zapadnem – bude to vašou vinou. 

My sme prikývli a velké plne naložené auto sa znovu rozbehlo.  

Cesta stúpala, čím ďalej bolo viac a viac snehu vetve boly nízko sklonené 

pod váhou čerstve napadeného snehu a nemilosrdne dorážaly na kabínu šoféra, 

auto veľkým rachotom prerážalo sneh a pomalu ako had plazilo sa na vrchol. 

Šofér už neváhal, dôveroval stroju a pritom potešoval i nás slovami: „Nebojte sa, 

musíme tam dojsť!” A došli sme, asi po poldruhahodinovej pomalej jazde sa spo-

za zátačky ukázala prvá budova útvaru, za ňou hned druhá nedokončená – bez 

okien. Naraz auto zastavilo, jeden príslušník stojící na stráži vykríkol radostne, 

„Vítajte u nás súdruhovia – slezajte z auta, ste už doma!” Pripadalo nám to neu-

veriteľné. Po malej chvíli vyšiel z budovy útvaru s. des. Pfleger, který nás znova 

přivítal, hneď nám ukázal, kde sa máme sťahovať a kde budeme bývať. Súdruho-

via poskládali svoje veci z auta a hneď sa každý ubytoval na miesto, ktoré mu 

bolo určené. Vypádalo to hrozne, izby boly plné malty a hliny. Prvou podmienkou 

bolo vyčistiť miestnosti čo sa previedlo ihneď. Po tomto si každý so súdruhov 

všetko vzorne  uložil a upravil. 

Při spoločnom obede sa príslušníci ktorí už na útvare boli skamarátili s no-

vými súdruhmi v jeden nerozlučný celok. Po dobrom obede spolu s ostatnými 

príslušníkmi pomáhali upravovať veľ. budovu a jej okolie. Vzorne plnili úkoly a 

rozkazy, ktoré jim udeloval s. des. Pfleger, ani nezpozorovali, že jeden deň na 

novom působišti už prešiel. Ráno prišiel s. veľ. strážm. Nývlt, který svolal všet-

kých príslušníkov, predstavil sa ím, oznámil ích znovu s podmínkami a úkoly, 

ktoré od ných požaduje sám a celý náš prac. ľud. Súdruhovia si to vzali k srdci a 

povinosti plnia svedomite, s. veľ. strážm. Nývlt ešte podotkol: „Vy noví príslušníci 

nie len, že posilíte náš útvar, ale prispejete k tomu, aby cez naše štát. hranice 

neprešiel nikto, kto by chcel narušiť nie len nás, ale i celé kľudné budovanie soci-

alismu u nás. 

ZZaaččaall  nnoovvýý  žžiivvoott..  

 K odstráneniu prekážok, ktoré sa nám hneď na začátku stavaly do cesty, či 

už to bola úprava ubytovacích miestností alebo odhadzovanie snehu a rôznych 

vecí z prostranstva před veľ. budovou nebolo tak snadné! Bolo třeba prikročit 

k tomu aby súdruhovia v akejkoľvek situácii dovedli jednať, najsť východisko ku 

spoločnej práci a zábave. 

 To môžeme dokázať len společnými silami a zjednotením tj. obnovením 

UO-KSČ a US-ČSM povedal s. pol. Pfleger. Netrvalo to dlho – súdruhovia pocho-

pili význam obnovenia UO-KSČ a US-ČSM. Prišiel deň – deň na který sme už 

všetci čakali. Bolo to 18. januára 1951, kedy sme sa zišli všetci k tomu, aby sme 

znovu začali pracovať tak, jako to od nás sväzákov vojakov žiadá náš pracujúci 

ľud. Schôdzu zahájil predseda proz. výboru s. Bezděk. Ďalej prehovoril s. pred-

seda UO-KSČ, který poukázal na společné úkoly strany a sväzu na útvare. Ďalej 

bol zvolený celý výbor, který po prevzatí funkcií sa zaviazal, že ích bude svedo-
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mite vykonávať. Zaspievaním piesne, pochod demokratické mládeže sme sa ro-

zišli s radosťou do spoločnej práce. 

Podobne jako US-ČSM prevedla i útvarová organizácia KSČ svoju prvú 

schôdzu, ktorá sa konala dňa 24. januára 1951. Na ktorej si vytíčila svôj cieľ. 

Táto schôdzamala pre nás zväzákov velký význam, lebo len za pomoci UO-KSČ 

môžeme a zvládneme všetky úkoly a překážky hovoril s. pol. Pfleger. 

 Poukázal hlavne na straníkov, který si toto uvědomili a sú nám osobným 

príkladom, či je to už v praci alebo vo výkone služby na hranicích. Teda odo dňa 

obnovenia UO-KSČ a US-ČSM začal u nás nový život – život naplnený duchom 

radostným a společným k ďalšej našej práci k zvládnutiu a prekonaniu i tých naj-

ťažších podmienok a prekážok ktoré nám klade do cesty příroda. Spoločnou prá-

cou za nový život. 

Náš dopravný prostriedok. 

Prišla zima a definitívne sa ujala svojho vlád-

nutia nad naším krajom. Snehu stále viac a viac pri-

búdalo. Cesty k nám sa stávaly čím ďalej horšie a 

horšie až úplne zapadly snehom. Nastala u nás 

chvíľa  a pýtali sme sa jeden druhého; jako sa do-

staneme dolu do kina? Jako nám dovezú proviant? 

Apod. Bola to skutočne otázka, ktorú s. velitel snad-

no vyriešil a povedal: „Nerobte si starosti však máme kone”. Ano, zapomneli sme 

na náš dopravný prostriedok; pár hubených koní riadený výborným kočím s. To-

máškom a uskochodné sane.  

To bola jediná naša spása na ktorú sme dúfali a skladali nádej. Začalo sa 

jazdiť. Cesta sa po neikoľkonásobnom sjezdu stávala klzká a hladká, čím náš 

„Šumavský expres” jako sme ho nazvali my všetci dosahoval väčšej a väčšej 

rýchlosti. Ale i to nás nezradzovalo od toho aby sme nešli sa podívať dolu do kina 

a pod. 

Výborný koči který jako som už o ňom zmienil riadil svôj expres dobře, 

při dlhom ovsu který dostávali kone, ho dobre poslúchali. No nešlo to dlho a mu-

sím Vám uviesť príhodu na ktorej sa určite zasmejete: 

Bolo to jedneho sobotného večera, keď sme 8-člená skupina před útva-

rom nasadli na pripravený Šumavský expres. Ideme? – opýtal sak oči s. To-

maško sediací v predu na uzkochodných saní. 

Ano – zaznela odpoveď, tu zahrmel mocný hlas „Hijjóó” a expres sa roz-

behol. Asi v 30 km rýchlosti sa nám stala neočakávaná vec. Pod váhou, ktorá 

nebola podľa predpisu a rozkazu kočiho úzkochodný šumavský expres povolil. 

Prásk – prásk a velký zátok. Tu naraz ozve sa jeden zo súdruhov vyliezající zo 

snehu; „Kde sú moje činely?” (on totiž rezol činely hudbe v N. Peci) za ním hneď 

druhý, tretí a postupne všetci vyliezali sme zo snehu a prekvapene dívajúc jeden 

na druhého. Tu naraz vypukol veľky smiech, který na chvíľu prestal keď padla 

otázka: „Kde máme kočiho?” dívame sa a náš koči ležíci na saních, smeje sa nam 
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a volá: „Ale som s vami vybabral”. Spoločne sme sa znovu rozosmiali. Zlomené 

dosky sme odstránily a expres sa znovu dal do pohybu. Ale čo – tu naraz koči 

stratil cestu nakoso bola zafúkaná. 

Expres nemilosrdne poskakoval po terénu až došlo k ďalšej scéne: Šofér 

sa nám stratil záhadne zo saní a kone zastavily. Čo je? Dívame sa jeden na dru-

hého, kde je šofér? Neviem – zaznela odpoveď vpredu sediaceho struha – zmizol. 

Nastalo ticho ktoré bolo zrazu prerušené hrozným lomozom a nadávaním: „Ja 

Vam ukážem vy hajtry”. Podívame sa a náš koči škrabe sa poza hromady snehu, 

vypukli sme vo velký smiech který nakazil aj nahnevaného a hromžiacého šoféra 

s. Tomašku a spoločne  sa s nami rozosmial na celé kolo. 

Nebudem Vám vypráví jako to skončilo a jako to vyzeralo po celú zimu u 

nás až do jari, lebo by to ani naša kronika neuniesla. V dalších člankách  o našom 

životě sa dozviete rôzne príhody.  

Elektrifikace v uvozovkách. 

V zimním období se brzy stmívá a zde na Šumavě je 

tma v zimě skoro pořád.  Bylo nutno vyřešit otázku osvětle-

ní.. „Kdyby tak byla elektrika” – ozývaly se stále hlasy sou-

druhů. Kdyby, ale ona není. No což, vždyť je víc míst v re-

publice, kde ještě není elektrika. Musíme se spokojit 

s petrolejovými lampami. Ale jak to udělat, když tak slabě 

svítí a je nutno večer pracovat. Dělali jsme různé pokusy, ale 

vše marně. Nepomohlo ani zrcadlo postavené za lampu, ani 

jiné podobné pokusy a zlepšení. Co tedy dělat. Opatřit tlako-

vé lampy. Tak jako mi, uvažovali i soudruzi na týlu praporu. 

Za několik dnů přivezl s. Tomeška spolu s proviantem 8 vel-

kých krabic s neznámým obsahem. Po vybalení jsme zjistili, 

že jsou to tlakové lampy zn. „Maxim”. Zdálo se, že můžeme 

být spokojeni. Lampy jsme sice měli, ale co s nimi, když ni-

kdo neznal manipulaci s nimi. Sice byl u nich návod k použití, ale psaný němec-

ky. Ony to byli totiž lampy rakouské výroby. Co teď, německy nikdo nedovedl. 

Zkoušeli jsme proto otáčet všemi těmi knoflíky, rozebrali jsme lampu, až koneč-

ně s. politik se s. staršinou přišli na to jak se s tím pekelným strojem zachází. 

Nesmějte se, on to byl skutečně pekelný stroj. To by mohl dokázat s. des. Dornál 

a soudruzi z jeho světnice.. Abych nezapoměl s. politik a staršina od té doby 

značně stoupli v ceně. A teď co se událo  s. Dornálovi s jeho lampou. 

Jednoho dne na počátku února, když se počalo stmívat chtěl s. Dornál 

rozsvítit lampu. Nalil do nádrže líh, zapálil a čekal až líh vyhoří a ohřeje přívodo-

vou trubičku. To bylo v pořádku. On ale zapoměl, že má otevřený regulátor a 

klidně začal čerpat vzduch do nádržky.. Samozřejmě otevřeným regulátorem 

stříkal petrolej do klobouku lampy, tekl po skle no prostě všude kam se dostal. 

Toho si však s. Doznál nevšiml. Náhle však uskočil od lampy a vykřikl „Vyhoď to 

ven, ono to hoří celý“. On totiž petrolej z tý hořící trysky se vzňal a celá lampa 
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byla v plameni. Odnesla to samozřejmě punčoška. Od té doby s. Doznál nechtěl 

tuto lampu na světnici. Raději dále svítil obyčejnou petrolejkou. 

Příchod jara – počátek úsilovné práce a budování. 

Přešla zima, období, kdy život na útvaru byl omezen jen na prostor stře-

žení. Styk s civilizací byl umožněn jen několika soudruhům, kteří měli možnost 

dostat se dolů pro proviant nebo na nějakou schůzku. Počátkem dubna začal mi-

zet sníh v prostoru Nové Pece, a na loukách mimo lesní masiv. Příchod jara zna-

menal pro všechny soudruhy novou radost a možnost veselejšího života. Ne že 

bychom se snad nedovedli bavit sami, ale styk s civilním obyvatelstvem zname-

nal pro všechny příslušníky možnost zapomenout na krutou zimu. S příchodem 

jara přijeli i brigády na sázení lesních stromků. I když to byly pouze školní děti, 

přece jen bylo možné si promluvit s někým z vnitrozemí. Soudruzi s velkým elá-

nem se zúčastňovali táboráků, pořádaných těmito brigádami. Kulturní vložky 

uspořádané a vedené s. Floksou ukázali dobrý vztah PS k lidu. A čas běžel. Škol-

ní děti vystřídali brigády starších děvčat a začaly různé milostné románky sou-

druhů „vlků Šumavy” jak nás nazvala Oděvní škola z Prahy. Ale nejen pobavení i 

práce nastala pro všechny soudruhy. První společnou prací na úpravě okolí útva-

ru bylo urovnání prostranství před velitelskou budovou. Zde se ukázal krásný 

poměr k práci u všech příslušníků roty. Dlouho do tmy se ozývalo skřípání kole-

ček a údery krumpáčů. Práce šla krásně od ruky, ale vyvstávali nové a nové pro-

blémy. Bylo nutno pokrýt střechy, omýtnout podezdívky, zvednout propadlou 

příčku, postavit garáž a podobně. Byla zde však jedna potíž a to nedostatek ma-

teriálu. Soudruzi z praporu pomalu zapomínali na Planinu. 

První jarní měsíc duben přešel a nastal nejkrásnější jarní měsíc máj. 

Soudruh doznál se tak trochu rozvzpomínal na 1. Máj před rokem a napsal o tom 

báseň. 

Vzpomínka na 1. Máj 1950 

Soudruzi – vzpomínám 

a se mnou vy všichni, 

kteří jste před rokem – 

s hrdým vědomím a pevným krokem 

stanuli ve službě na svých místech. 

 

V ten den nás historie ovanula svým listem 

a před nás nám dala zářný příklad 

proletářských bojů doklad. 

 

Soudruzi – vzpomínám 

a se mnou vy všichni, 

kteří jste před rokem – 

zde v klínu šumavských hvozdů 

dávných cest nebojácných Chodů 

chránili naši rodnou zem,  
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před cizáckým výpadem 

 

První máj jsme oslavili zvýšenou ostrahou, intenzivnější službou. V době 

kdy celý národ manifestačně ukazoval výsledky práce, my se zbraní v ruce jsme 

stáli na hranici socialismu, na hranici dvou světů. Hrdé odhodlání soudruhů, se-

bezapření a hrdost bylo důkazem, že na hranicích stojí pevní chlapi, nejlepší sy-

nové republiky. 

Národe dělný buď zdráv, my na hranicích jsme pevná stráž. 

V květnu nastala ještě jedna radostná událost na útvaru. Povýšení velite-

le strážm. Nývlta na podporučíka. Opět soudruh Doznál vyjádřil naši radost bás-

ní. 

KK  ppoovvýýššeenníí..  

Dnes zvláštní den to nadešel 

když velitel brigády k nám přišel 

by předal svému veliteli setniny 

povýšení za jeho obětavou práci, činy. 

 

Je to povzbuzením pro výkon služby nás všech 

abychom zamezili pronikání přes hranice těch, 

kteří ruší naše klidné budování vlasti 

každodenní spolupráci kvůli naší pasti. 

 

Naší snahou celé naší roty bude 

ochránit hranici míru, neúprosně tvrdě, 

svému veliteli dělat radost – ne zármutek  

aby byl vždy, každý měsíc takovýhle svátek. 

 

II  kk  vvýýrrooččíí  oossvvoobboozzeenníí  rreeppuubblliikkyy  ssoovvěěttsskkoouu  aarrmmááddoouu  pprroommlluuvviill  

nnáášš  bbáássnnííkk::  
 

Naše mysl letí od hranic až do továren,  

kde mocné řady vlní se na čele s rudým praporem. 

Na jejich tvářích úsměv plný radostného štěstí září,  

Ne soudruzi, teď nám již nikdo v cestě nepřekáží. 

 

Jen vydechněte svobodně a volně z plných plic 

A ruku v ruce s armádou a Sborem vítězně vpřed, do ulic 

 

Vaše heroická síla v písni míru 

vlévá do našich srdcí novou sílu 

a všem těm zotročeným dává pevnou víru 

přijde i k nám brzy paprsek klidu 

ze země socialistické, od východu. 
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SSvváážžeenníí  ddřřeevvaa..  

Soudruzi, ne že bych se bál, ale takovou jízdu s traktorem jsem nikdy 

neviděl. Cesta od kóty 921, jižně kóty 1061 na průsek nad útvarem, po prvé od 

svého vzniku poznala kola traktoru „Zetor 25”. Po této cestě zvané dřívějšími 

domorodci „Heuweg” znala jen klid koňských potahů. Není překážky, kterou by 

bolševik nezdolal, řekl s. por. Kuchyňka a rozjel se s vypůjčeným traktorem 

ČSSS v N. Peci, po této cestě pro dříví ke státní hranici. Cesta opravdu krkolom-

ná. Traktor i vlečňák se zmítal a skákal po kamenech jak srnec. S. Kuchyňka jis-

tou nohou zkušeného traktoristy řídil ocelového koně přes všechny překážky. 

30m3 tvrdého dřeva navozil spolu se s. Pflegrem a Eblingnem. A traktor stále 

sloužil. Tito tři soudruzi obětovali své volno každou neděli a zásobovali útvar dří-

vím. 

„„TTrraakkttoorriissttaa””..  

Přes všechny překážky v terénu, po 

cestách téměř nesjízdných jezdil „Zetor 25”. Jez-

dil do doby než za volant usedl výborný trakto-

rista Puňta, vlastním jménem Drmola. Na rovné 

cestě, od útvaru na kótu 912 se rozjel tento 

odborník nejvyšší rychlostí a na plný plyn. Řítil 

se cestou jak „Slovenská strela”. Pozdě si však 

uvědomil, že se má zatočit do prava. V okamžiku, kdy si to uvě-

domil, bylo již pozdě. S. Drmola sice vyšlápl spojku a brzdu, otočil kola traktoru 

do prava, ale zapoměl na to hlavní. Neubral plyn. V okamžiku, kdy pustil spojku i 

brzdu, traktor s plným plynem stočil a havarie byla hotova. Strom stojící v cestě 

se neuhnul. A tak bilancí jeho jízdy byl uražený podvozek. Škoda za 2500 Kč. A 

tím skončilo naše ježdění s traktorem. Byl pro nás dobrým pomocníkem, přiblížil 

nám kulturu, ale havárka způsobila to, že soudruzi z ČSSS nám odmítli půjčovat 

traktor. 

Léto se pomalu chýlilo ke konci, smutek padal kraj. Krása přírody opět 

inspirovala s. Doznála k vytvoření nové básně. Ve své básni opěvuje krásu Šu-

mavy a dotýká se úkolu, svěřeného nám dělnickou třídou. 

1. Je tichý podvečer, pozdního to léta, 

Jako před léty a v budoucnu dlouhá léta. 

Zlatá koule slunce zapadá do lůna šumavských hvozdů 

na polích, v továrnách, utichá hukot nových strojů. 

 

2. Ten klid nedovede naši hlídku zmást, 

neb nepřítel nemá v zášti - ……, štěstí 

dovede jen překážky klást. 

Jen tišeji a bystřeji soudruzi se pohybují vpřed 

ku státní hranici, tam, kde začíná ten otrokářský svět. 
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3. Zabránit nepříteli v proniknutí k nám 

klidný odpočinek po práci zajistíme Vám 

Vám budovatelům socialistického zítřka 

Kde pro povaleče, sabotéry není více místa. 

   

4. Krásná Šumavo – v tvém nitru přebýváme 

s úkolem jasným na hranici dvou světů stojíme 

v šlépějích slavných Chodů pevně střežit a hájit naši milovanou vlast 

s námi ten velký tábor míru, vlast všech proletářských mas. 

Výsledkem  naší práce, výsledkem stálého uvědomování bylo získání od-

znaku „Vzorného střelce” 4 příslušníky a odznaku „Vzorného zdravotníka jedním 

soudruhem. Jsou to soudruzi:  des. Bezděk Miroslav 

    des. Floksa Oldřich 

    des. Tomčo Ondrej 

    des. Doznál Miroslav 

 

Jste nám zářným příkladem! Splnili jste přání s. presidenta Gottwalda, 

stali jste se průkopníky nového názoru v armádě. Přesto však dolehla na náš 

útvar temná skvrna. V našich řadách se našel zrádce. 

Dne 16.9.1951 zběhl od útvaru voj. Priedhorský František. Jeho čin z čás-

ti zaviněný velitelem útvaru, ale mnohem více špatnou kádrovou politikou sou-

druhů na vyšších velitelstvích znamenal podstatné změny ve vedení útvaru. Celý 

štáb roty byl vyměněn a doplněn. Na místo velitele nastoupil s. por. Kaš Jos., na 

místo politika s. čet. Ocelka Milan. Soudruzi zastávající tyto funkce byli zbaveni 

svých funkcí. 

PPřříícchhoodd  nnoovvááččkkůů  nnaa  úúttvvaarr..    

Opravdu velká událost na rotě. Především jak u nových příslušníků tak i u 

starých hlavním problémem bylo přijetí a přivítání. 

Noví příslušníci, noví strážci naší hranice nečekali žádných velkých ovací. 

Tak trochu byli připraveni z výcvikových středisek na průběh celého života v prv-

ním sledu. Ano, tedy posila se blíží. Namačkáni na nákladním autu se pozvolna 

dostávali do nového působiště. Lesní cesta, vroubená šumavskými velikány – to 

byla cesta plného napětí – otázka stíhala otázku, a nálada velmi dobrá. Náhle 

nastává lehký šum, vpředu probleskují do temnoty lesa světla, tedy cíl cesty se 

blíží. Matně rozpoznali obrysy dvou podlouhlých budov a již se před vozidlem ob-

jevuje červené světlo. Auta zpomalují až zastavují úplně. A první zdravice druhé-

ho ročníku zní z úst strážného: „Nazdar soudruzi, už čekáme, práce bude dost”. 

Přivítání takové jaké jsme čekali. Žádná bouře hlasů, přivítání jednoduché, ale 

srdečné, které už samo ukazovalo na dobře vyvinutý kolektiv mezi příslušníky 

samotnými. Skládáme kufry a stavíme se do řady. Co bude nyní? Nepůjdeme 

hned do služby? Tyto všechny otázky řeší hlas z kterého poznáváme velitele. 

Přestože je tma, dovedeme si dobře představit kde asi jsme. Odcházíme na poli-

ticko-výchovnou světnici a tím se stáváme příslušníky prvého sledu. Vítá nás 
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podlouhlá čistá místnost. Pak trochu nejistě usedáme a čekáme co bude následo-

vat. Přichází s. ppor. Nývlt, s. politik, s. staršina, který s námi přijel a jsme přiví-

táni a tím již tak trochu zařazeni do hraničářského kolektivu. Po krátké besedě 

odcházíme na světnice a již se dostáváme do tempa hraničářského života. 

První noc na útvaru, spát se jde dosti pozdě. Nové tváře, nový duch je 

v každém z nás, vždyť tolik dojmů zážitků i problémů ze středisek je hlavním 

thématem večera. 

Ráno, první ráno na útvaru. Nyní teprve vidíme budovy, okolí a vůbec po-

ložení útvaru. Po snídani rozcházíme se na obhlídku terénu. Zjišťujeme v jakém 

prostoru asi tak budeme střežit, jak se budeme muset proto ve hlídkách chovat. 

Les a zase les. Říkáme si – no ve dne to konečně půjde, ale jak budeme chodit 

v noci? 

A dnes již můžeme odpovědět i na tuto otázku. Měsíc na hranicích v pl-

ném pracovním ruchu. Všemožně se snažíme urychleně vytvořit dobrý kolektiv. 

Jsme si dobře vědomi toho, že tímto vytvořením dobrého soudružského kolektivu 

získáme mnoho. Už samotné kamarádské předávání zkušeností, poznatků z hra-

niční služby je nám velkým přínosem do naší další práce. 

A tak míjí den za dnem. Vracíme se z hlídky a zjišťujeme, že matička pří-

roda zahajuje období zimy. První sněhové vločky dopadají na zem. Výborný po-

mocník při střežení nedotknutelnosti státní hranice sype se z olověných mraků. 

Mění se tvář terénu, zlepšuje se viditelnost za nocí a začínají mrazy. Se sněhem 

vyvstává nám však jedna obtíž. Dovoz proviantu až na útvar začíná váznout. 

Sněhová přikrývka nedovoluje našim šoférům, aby dovezli určené až na místo, a 

proto že jíst se chce, nezbývá nic jiného, nežli baťohy na záda a hurá dolů. Tam 

to jde, sice tu a tam se klopýtne, ale hůře to jde zpět. Každý poznává, že nám 

zde chybí živý benzín, totiž koně, nebo alespoň koník. 

… míjí den ze dne. Buduje se obrana. Práce není lehká. Kamenitá půda 

ztěžuje a zpomaluje práci. Přes všechny překážky, které se staví do cesty, nálada 

je dobrá a práce dosti rychle pokračuje. 

Končíme druhý měsíc na hranicích. Nutno vyzdvihnout kolektivní duch 

druhého ročníku. S takovým kamarádským elánem se kterým nás mezi sebe při-

jali pokračovali stále. 

Ani jsme se nenadáli a Vánoce byly přede dveřmi. Vánoční svátky měly 

tentokráte proběhnout v bojovém duchu. Díky všem příslušníkům a kulturní 

úderce rámec těchto svátků byl velmi dobrý. Na Štědrý večer vystřídali jsme se 

všichni při střežení státní hranice, ano všichni jsme měli podíl na klidu a míru 

Vánoc ve vnitrozemí. 

Co nám přinese rok 1952, to bude obsaženo v dalších řádkách naší útva-

rové kroniky. 
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RRookk  11995522..    

  

Nový rok na hranicích. Celkem nic zvláštního jako každý jiný hraniční 

den. Přece však něco nového se událo. Byla zapálena první pec v Kunčicích. Krev 

našeho 5LP, žhavá ocel vytéká, aby dala všem sílu a vzbudila strach před paliči 

války. 

Naše pomezní hvozdy proti Bavorům pokryla zima bílou přikrývkou. Sně-

hu skutečně mnoho. Jaké bylo překvapení některých příslušníků, když zjistili, že 

mají přírodní zatemnění. Sníh spolu s vánicí navál se až po střechu u objektu, 

kde je ubytováno mužstvo. Sněhová kalamita hrozila svou vahou probořením 

střech obou budov. Naši soudruzi si dovedli i s touto skutečností poradit. Vyměni-

li samopal a pušku za lopatu a začala osvobozovací práce. Sníh byl odklizen, ale 

s tím neskončila zima. Mrzlo jen praštělo. Hranice musí být zabezpečena a proto 

každý na své místo i přes přírodní nepohodu. 

Život u útvaru jde klidným, ale stále bdělým tempem vpřed. Až jednou 

nastala změna. 

Je krásná měsíční, mrazivá noc. Sněhový poprašek se třpytí ozářený svi-

tem měsíce. Hlídka, tehdy ještě voj. Plášila postupuje na bod č. 10. Při postupu 

náhle naráží na stopu, která směřuje k hranici. Je vůbec možné, aby v tomto 

sněhu a bez lyží se pokoušel někdo narušit naši hranici? Ano, je tomu tak. Nastá-

vá pronásledování. Hlídka vyrozuměla útvar a již je zde bojový poplach. Na místo 

narušení přijíždí hlídka z prostoru bodu 7 až 8, která prováděla noční kontrolu 

sněhového pásu. Po namáhavém pronásledování zjišťujeme, že narušitel zmizel. 

Stopy směřují nazpět. Co počít? Pomohou koně a saně. Již ujíždíme po stopách 

nazpět. Už se domníváme, že úspěch bude zkalen, ale dostáváme zprávu, že na-

rušitel byl zadržen a úspěch je přičten jako náš. První akce v našem úseku, sku-

tečně celý její průběh ukázal smysl všech příslušníků pro povinnost na hranici. 

Vytrvalost a houževnatost našich hlídek při pronásledování dokázala zmásti naru-

šitele a donutila jej, aby upustil od přechodu. Hlídky se vracejí z terénu. Každý 

prokřehlý, smutný výraz v očích z neúspěchu, ale brzy mizí únava a na rtech 

každého se objevuje úsměv, narušitel zadržen naším přičiněním, přeci tedy naše 

práce se neminula úspěchu. Tento případ promluvil ke všem, že v každém přípa-

dě je nutno být bdělý a mít oči otevřené. Týden je o čem mluvit, mluví se o mo-

mentech rozhodování jednotlivých hlídek. Příslušníci si sdělují poznatky z akce a 

tím získávají mnoho dalších poznatků z hraniční služby. 

Střežíme, školíme se, sportujeme a bavíme se. Vzhledem k tomu na jaké 

jsme výši, o tom se musí přesvědčit inspekční prohlídka. 
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JJaarroo  nnaa  hhrraanniiccii..  

Zima se chystá již definitivně k ústupu. Mrazy polevily, již není třeba za-

hřívat ruce, již i samotné „filcáky” zdají se být těžké, prostě zima ustupuje.  

Útvar dostává nový ráz, začíná se objevovat stopa naší podzimní práce, 

úzká řada okopů. Ještě dá mnoho práce nežli bude celá hotova, ale každý pří-

slušník si je vědom jednoho, ochrana je nejen pro něho samotného, ale i pro ne-

očekávaný přepad, a proto v jarním a letním období skončíme s celou obranou. 

Služba, školení, manuelní práce, sport to vše je nerozlučně spjato se sta-

vem pohraničníka. Každý ví proč toto vše je třeba a proto je mnoho i těch sou-

druhů, kteří z vlastní iniciativy v osobním volnu přikládají ruce k práci. 

Slunce ozařuje malou planinku a rozpouští poslední zbytky zimy. Objevu-

je se první stopa zeleně a již se plánuje jak a kudy začneme útok na úpravu 

útvaru. Jako východiště útoku je určen prostor mezi dolní a horní budovou. 

Nastupujeme s úsměvem na rtech do této bitevní linie. Nikdo by si ovšem 

nepomyslel, že i zde rozhoduje čas. Začínají soutěže mezi světnicemi a tím je vše 

zajištěno. Soutěž sama, v podstatě nyní je pracovní výkon na každém pracovišti. 

Ponenáhlu se začíná měnit tvář našeho útvaru. Všichni příslušníci usilují o 

to, aby jejich útvar vypadal co nejlépe. 

Přichází měsíc květen, měsíc květů. Na hranicích se ovšem víc nemívá, 

sice kolem vše kvete, roste, ale útvar se stále snaží zlepšit své prostředí. Každý 

se snaží, každý pracuje. Ovšem přitom je nutno zvážit skutečnost, že ani školení, 

ani služba při ostraze státní hranice není brána na lehkou váhu, nýbrž se vyko-

nává stále tak, aby případné narušení bylo zlikvidováno v samém zárodku. 

Život jde na útvaru stále stejným tempem vpřed. Až jednou …… 

Tmavá noc je rozříznuta dvěma pruhy světel, směřujícím ke státní hrani-

ci. Náhle pruhy zahýbají doleva a míří k našemu útvaru. Prozatím žádný neví co 

tyto světla přináší. Auto zastavuje, zhasíná motor a z jeho nitra vyskakují sou-

druzi, kteří přišli zvýšit náš jarní stav u roty. Stálé napětí, nikdo nic neví, každý 

z nás myslí něco jiného. Z celého systému střežení vidíme, že zesílení je soustře-

děno na kanál. Velká akce trvá již čtvrtý den, teprve potom je jasné zcela o co 

jde. Jde o připravovanou ozbrojenou diverzi na motocyklech. Osa postupu těchto 

barbarů, jejichž počet není znám, má směřovat od rakouské silnice po kanále 

k seníku, odtud na osadu Raškova a do vnitrozemí. Velice riskantní podnik, který 

se ovšem musí udusit v připraveném pytli. 

Do této akce jsou zapojeny i ostatní brigády PS a orgány STB. V tomto 

spatřujeme již spolupráci, která se vyvíjí mezi všemi složkami národní bezpeč-

nosti. Naše předsunutá skupina přímo u rakouské silnice měla za úkol uvědomit 

svůj týl, že „host” se blíží. Sestávala z příslušníků štábu praporu a příslušníků 

z našeho útvaru. Z celého našeho útvaru stává se …… po stránce proviantní. 

Ostatní brigády dovezly tři polní kuchyně a tím vyřešily kalamitu, která hrozila se 

stravováním tolika příslušníků. 
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Míjí den za dnem. Situace je stále napjatá, stále si říkáme – dnes již na 

beton. To jsou neustálé dohady, každým večerem jsou všichni přesvědčeni – 

dnes, či zítra vyjedou, ale stále víc. Něco jim patrně neklaplo. 

Přestože byl tento nám „vítaný host” očekáván s největší pozornosti, přec 

jen nakonec vidíme něco, co nám připomíná Slovenské národní povstání. Dlouhý 

řetěz příslušníků, vracející se z průseku vinul se jako had na útvar. Jejich postup 

byl však ještě ztížen velkou bouří, která se přihnala, jako vykřičník za celou akcí. 

Akce skončila, nastal zpětný přesun příslušníků a pomalu se dostáváme 

do klidnějšího tempa. Dostáváme nové nástrahy, skutečně zlepšení a praktické. 

Sice chybí ještě malé zlepšení a to pouze v náplni světlic. Silnější dávka, aby 

světlice šla výše a byla viditelná i z terénu, který je poněkud vzdálen či v údolí. 

ZZkkrrááššlleenníí  úúttvvaarruu..  

Nejen, že se zabýváme stálým zlepšením hraniční služby ale i celkovým 

vzhledem našeho útvaru. Plánujeme výstavbu zídky před dolním barákem, od-

stranění pařezů, které nikterak nepřispívají k dobrému vzhledu. A proto od plánu 

ke skutku schází už jen přiložit ruku k dílu. I toto se uskutečňuje a před očima 

všech roste den ze dne zídka pod dovednou rukou mistra zednického s. Havla. 

Ovšem ani ostatní světnice nezůstávají pozadu a celý střed útvaru mezi oběma 

budovami se otřásá údery seker, krumpáčů a lopat. Rozjíždí se soutěž mezi jed-

notlivými úseky a dnes – dnes již náš útvar vypadá skutečně útulněji, dík mnoha 

mozolům a potu všech příslušníků. 

NNoovvíí  ppřříísslluuššnnííccii  ppřřiijjeellii..  

Již ve výcvikovém středisku v Libějovicích jsme byli nedočkavý na pří-

chod na rotu prvého sledu. Slyšeli jsme sice různé vyprávění od instruktorů, jak 

to asi vypadá na hranicích ale to zdaleka nestačilo k tomu abychom si to živě 

představili, to je samotný příchod na hranice. A proto čím více se blížil odchod 

z výcvikového střediska na hranici, tím více jsme byli nedočkaví. 

Konečně přišel den, 21. října  roku tisíc devětset padesátdva. Časně ráno 

se ozvalo na chodbách „budíček” a už se to začalo hemžit jako včely v úle, když 

přijde včelař vybírat med. Každý se snažil, aby byl co nejdřív připraven k odjezdu 

a za nedlouho bylo vše připraveno na autech a čekalo se na odjezd. Všechno šlo 

jako na drátkách. 

Těžko jsme se loučili se svými instruktory, ale nedočkavost všechnu bo-

lest zmírnila. První krásné přakvapení bylo v H. Plané, kde jsme byli radostně 

přivítáni a kde jsme byli rozděleni po skupinách na roty prvého sledu. A už bylo 

slyšet „Lojzo, Láďo, Mílo, Pepíku, jsme zase spolu”, to byla největší radost, pro-

tože většina příslušníků, kteří byli ve výcviku v jedné četě byla dána na jednu 

rotu. Opět nastalo nasedání na auta a rozvážení příslušníků na roty prvého sledu. 

Teprve tímto okamžikem se stala netrpělivě očekávaná věc skutečností – první 

cesta po šumavských cestách a lesích, na st. hranici. Sotva jsme vyjeli z H. Plané 

uviděli jsme podzimní krásu Šumavy a srdce řeky Vltavy, která protéká naší mi-

lovanou Prahou. A za nedlouho jsme se octli v pustých šumavských lesích. Živý 
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hovor najednou ztichl a bylo slyšet jenom hukot auta, které nás vezlo a sem tam 

hlučný potok, který pospíchal ze strání.  

Najednou se auto zastavilo a z kabiny se ozval hlas řidiče „vysedat, jsme 

na místě”. Každý hned vyskočil a chopil se svého zavazadla tj. plná polní.   

A hle, parta civilů, kdo je to? „To jsou příslušníci, kteří končí základní 

službu a které my jdeme vystřídat”, ozvalo se z úst soudruha, který nás dopro-

vázel na rotu. 

A hned začalo pozdravné volání. Nestačili jsme se ani poohlédnout a za-

zněl povel „pochodem chod”. Rázem se vykročilo kupředu, ještě asi 500 m pěš-

ky, protože auto po rozblácené cestě nemohlo vyjet až nahoru. Tak jsme dokon-

čili cestu a z baráku už nám vycházel s. por. Andrle a vítal nás radostným úsmě-

vem. A přesto, že měli příslušníci mnoho práce, hned nás zvali dál, kde jsme byli 

přivítáni jak velitelem, tak krásným projevem ZVP s. des. Plášilem. 

Večer pak jsme se sešli k seznamovacímu večírku, kde každý o sobě něco 

řekl, abychom se tak alespoň trochu poznali. Pak jsme všichni s velkým nadše-

ním přijali svoje lůžka a každý po celodenních trampotách spal jako pařez. Ráno 

když jsme se probudili, prohlíželi jsme si útvar a staří příslušníci nám vyprávěli 

co všechno zde udělali a kolik práce nás ještě čeká. Toto jsme si v plné míře 

uvědomili a hned druhý den po obchůzce jsme se pustili s chutí do práce. Práce 

to nebyla snadná, protože jsme vozili materiál na kolečkách do stráně na základy 

F domku. 

Počasí nám moc nepřálo, poněvadž skoro stále pršelo. Zde jsme se také 

setkali s mnoha nedostatky, protože přísun materiálu nebyl dobře organizován a 

civilní dělníci ČSSZ si neuvědomili dobře význam této práce a nevyvinuli takové 

pracovní úsilí, jak to zdejší práce vyžadovala a jak se od nich očekávalo. 

Také výstavba F domku byla špatně organizována, protože stavěné zá-

klady se nám bořily. 

Tyto všechny nedostatky my, uvědomělí hraničáři překonáme, protože 

každý si je vědom toho, že každá překonaná překážka přispěje dvojnásobně ke 

zdárnému zvládnutí všech prací. 

Musíme si také přiznat, že z počátku jsme nebyli zvyklí na život v prvém 

sledu, ale nyní jsme tu jako doma a nám svěřený úsek před nepřítelem uhájíme! 
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Přišli jsme na Planinu ne 6.1.1953. Zdejší kolektiv  

soudruhů nás mezi sebe přijal jako bychom k němu patřili  

již dávno. Soudruzi nám ve všem ochotně pomáhali,  

půjčovali nám své věci, vše  

nám vždy řádně vysvětlili atd.  

Byli jsme celkem spokojeni až  

na některé výjimky. Totiž byli  

jsme sem posláni z toho důvodu,  

abychom zde nabyli praxi, tento bod  

byl splněn. Ovšem další, abychom 

příslušníkům ulevili ve službě se stal  

jen dogmatem, protože soudruzi 

sloužili 8-11 hodin denně stejně.  

Poslední úkol, aby se všichni po dobu  

naši praxe vystřídali na dovolené  

se také neuskutečnil, ačkoliv  

u toho byl předpoklad. 

     Naše exkurse končí a my  

přejeme Planině mnoho úspěchů 

při ostraze státní hranice. 
 

Kolektiv PDŠ 3. čety, 1. družstva. 
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BByyll  mmeezzii  nnáámmii  „„zzrrááddccee””..  

Je ráno 7. ledna 1953. Život na rotě plyne podle denního řádu. Počasí 

pohraničníkům zvláště nepřeje, protože je mráz a mlhavo. Všichni kdož mají ško-

lení, sedí na učebně kde se probírá pohraniční příprava.  

Z kanceláře vychází hlídka za hlídkou plnit čestný úkol ostrahy státních 

hranic naší republiky, mezi nimi je také hlídka čet. Jeřábka, která je určena ke 

kontrole sněžného pásu číslo 1. Rozkaz je vydán a hlídka postupuje směrem 

k bodu číslo 5. Vpředu jako člen postupuje vojín Voplakal. Nikdo nic netuší. 

Život jde dál. Na strážnici zvoní telefon. Dozorčí voj. Budík zdvihá slu-

chátko a bezstarostně je dává k uchu. 

Náhle však mění tvář a pro jistotu se ptá 

ještě jedenkráte. Pokládá sluchátko a 

oznamuje, že nějaký četař prchá přes 

státní hranici do Rakouska. Hlásí vše ve-

liteli roty a na jeho rozkaz vyhlašuje po-

plach. Soudruzi končí ihned školení a 

v několika minutách jsou připraveni za-

držet třeba celou četu diversantů. Zá-

stupce velitele roty vydává rozkaz a jed-

notlivé hlídky se řítí do terénu. 

Když hlídka četaře Jeřábka opus-

tila rotu, netušil nikdo jakou událost při-

nese. Postupuje normálně po pásu až 

k bodu číslo 2 a potom stoupá pomalu 

k bodu číslo 1.  
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Mezi těmito body dává náhle velitel hlídky svému členu rozkaz aby odbo-

čil do lesa. Člen namítá, že hlídka je na bodě č. 1. Jeřábek však přísně odpovídá“ 

„Nevíte, co je to rozkaz!” 

Soudruh Voplakal postupuje tedy po cestě přikázané mu velitelem, až do-

sahuje státní hranice. U státní hranice dává četař Jeřábek rozkaz: „Zastavte!” 

Člen zastavuje a rozhlíží se proč má zastavit. Pojednou cítí že mu dostihnuvší ho 

Jeřábek vytáhl zásobník ze samopalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrátil se, ale to již hledí do hlavně nabité a natažené pistole. Soudruh 

Voplakal je bezmocný, neboť již zásobník nemá, protože mu Jeřábek před nástu-

pem do služby vydal rozkaz, aby si vzal zásobník jen jeden. Velitel hlídky, nyní 

již zjevný zrádce Jeřábek neustále ohrožuje soudruha Voplakala a vyzývá jej, aby 

šel s ním do Rakouska, že už se nevrátí. Soudruh Voplakal mu říká: „Neblázněte, 

vraťte se!”, ale zrádce trvá na svém a tak mu oznamuje, že nepůjde. Jeřábek 

říká: „Voplakale, já vás lituji, zavřou vás, ale jinak to nejde”. Voplakalovi bleskne 

hlavou myšlenka – skrytá hlídka, Lojza. Odráží se a již je skryt za nejbližším 

stromem. Zrádce zasunuje pistoli a bezstarostně opouští Československou repub-

liku („Vyčetl v rozkazech, že hlídka PS nesmí překročit st. hranici”). Soudruh Vo-

plakal nemeškal a již se řítí na styk mezi naší rotou a Plešným, kde střeží svob. 

Šedivý, mezi kamarády známy Lojza a voj. Brichta. 
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Když dostihl tuto hlídku, vyráží ze sebe: „Lojzo utekl mi četař.” Svob. Še-

diví béře od něho lyže a říká mu: „Neboj se, přivedu ho kdybych měl jít do Holz-

schlágu.” Připíná lyže a společně s kontrolní hlídkou z Plešného, která právě při-

jela se žene po jeho stopách až na st. hranici. Tam však nezastavuje a jde dále 

teď již po stopách zrádce.  

Dostihuje jej na dostřel asi 2 km na Rakouském území. Svobodník Šedivý 

vyzývá aby zastavil. Zrádce však na místo toho snímá lyže a zalehává a začíná 

přestřelka mezi zrádcem a našimi příslušníky. A zde se osvědčila puška jako spo-

lehlivá zbraň. Přestřelka trvá asi jednu hodinu, zběh je dvakrát raněn do nohou. 

Poslední rána z pušky soudr. Šedivého do 

prsou sráží ho k zemi a padá na záda. Po-

slední vysvobození selhává. Zrádce se chce 

zastřelit z pistole, ale smrtící rána 

v důsledku selhání nevyšla. Odhazuje tudíž 

nepotřebnou pistoli. Svob. Šedivý se soudr. 

Novákem z Plešného přibližují se k zběhovi 

a zajišťuje jej. To již přijíždí hlídka des. 

Plášila z naší roty ve složení voj. Vrba a 

svob. Gaier. Zrádce není schopen chůze a 

proto jej s velkými obtížemi přetahují na 

naše území. Hlídka des. Plášila se vrací 

zpět pro příslušníka z Plešného a pro lyže 

na Rakouskou stranu. 

Zběh je pomalu a s častými přestávkami dopraven na Plešné protože to 

bylo blíže než na naši rotu. Při přepravě je při plném vědomí a na otázky proč 

překročil st. hranici s úmyslem uprchnout do zahraničí odmítá odpovídat. K sa-

motnému pronásledování a nakonec i přepravě dopadeného zběha bylo třeba 

nadlidského úsilí příslušníků, kdy již zcela vyčerpáni ve vysokém sněhu 1m, stří-

dajících se téměř každých 20m. Překonávali s tímto břemenem úsek přes 3km 

k Plešnému. 

Tím skončil osud jednoho ze zrádců našeho národa a pracujícího lidu. A 

takovým způsobem skončí všichni, kteří by se pokusili překročit st. hranici 

s úmyslem zradit a ve službách západních imperialistů klást úklady proti republi-

ce.  

Svob. Šedivý byl za projevenou statečnost, rozhodnost a houževnatost 

povýšen velitelem brigády na četaře, odměnou obdržel knihu a byl navržen pre-

sidentu republiky k vyznamenání řádem za statečnost a kóta s bodem číslo jedna 

/kóta 1054/ byla přejmenována na kótu soudr. Šedivého. 

K uděleným odměnám byl soudruh Šedivý poslán na 10 denní dovolenou. 

Soudruh Voplakal obdržel odměnou knihu a dostal velitelskou pochvalu od velite-

le brigády za příkladnou rozhodnost. 
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Nyní všichni očekáváme soudní přelíčení ve kterém vyjdou najevo všech-

ny pikle a plány, které zrádce Jeřábek kul a které byly zásluhou našich příslušní-

ků včas zmařeny. 
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PPřříícchhoodd  nnoovvééhhoo  vveelliitteellee  ––  ppoossíílleenníí  „„PPllaanniinnyy””..  

V roce 1953 v únoru přišla zpráva, že přijde nový velitel. 

„Jaký bude?” pršela otázka za otázkou mezi příslušníky a brzy se tato 

otázka vysvětlila. Dne …… února se objevil na rotě s. ppor. Lhotský Václav, který 

sem byl dán na vlastní žádost, aby pozvedl rotu. Zpočátku přísný výraz obličeje 

s. ppor. Lhotského se zdál všem příslušníkům nějak (dalo by se snad říci nesym-

patický) ale brzo tato klamná domněnka, jednáním velitele byla vyvrácena. 

S. velitel svým rázným a rozhodným jednáním si získal na svou stranu 

důvěru všech příslušníků. Při prvém rozhovoru s novým velitelem, s. ppor. Lhot-

ským nám vytkl všechny nedostatky, které máme, a co se musí zlepšit. Skutečně 

také zanedlouho bylo na „Planině” vidět zlepšení jak na pořádku na světnicích, 

tak i okolo baráků. 

S. velitel nám jde jak prací, tak pořádkem a vůbec ve všem příkladem a 

tato vlastnost velitele na prvém sledu je nejdůležitější ke zdárnému vedení roty. 

ÚÚpprraavvaa  úúttvvaarruu  rr..  11995533  

Ještě když byla „Planina” pokryta bílým sněhem a už se místama prodíra-

ly pařezy okolo útvaru, začalo se mezi příslušníkama mluvit o tom kolik nás čeká 

práce až sleze sníh. Na členských schůzích ÚO ČSM a KSČ tomuto úkolu, zkrášle-

ní útvaru soudruzi věnovali velkou pozornost. S. velitel a ZVP nastínili soudru-

hům jak si asi budoucí úpravu představují a soudruzi se sami rozhovořili o tom, 

jak si každý tuto úpravu útvaru představuje. Byl to nemalý úkol, ale soudruzi se 

ho nebáli, vždyť na nás záleží, jak si útvar zvelebíme, tak se nám tu bude líbyt. A 

toto si všichni příslušníci v plné míře uvědomili. 

Sotva se na některých místech oběvila černá zem, už bylo vidět příslušní-

ky s jakou chutí se dávají do práce. 

První byl vydět s. Beňo, který neúnavně pracoval na úpravě terénu okolo 

budov a postupně se přidávali ostatní příslušníci. Veliké pracovní úsilí bylo mezi 

obyvateli zdejšího útvaru. Z některých míst byl odstraňován sníh, který překážel 

při  úpravě a na který nebylo možno čekat až roztaje protože příslušníci chtěli mít 

do příchodu jarní inspekční prohlídky útvar v nejlepším pořádku. 

V průčelí vel. Budovy byl vybudován z obou stran chodníku ozdobný plot 

a z obou stran na upraveném terenu vysázeném různými pěstovanými kytkami, 

jsou krásně barevně vystiženy o průměru 2 ½ m znaky KSČ a ČSM. 

Na tomto výplodu má největší podíl náš neúnavný pracovník ZVP rot. 

Šíša, kterého je vydět od rána do večera stále něco kutit. 
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Nemáme zde také marně řemeslníky různého druhu a proto s. Havel a 

Stárek vystavěli mezi spodní a horní budovou do prudkého kopce krásné schody 

a vyštětili cestu dlouhou asi 30 m čímž zabránili velkému zblácení mezi spodní a 

horní budovou, které bývalo vždy v dešťovém počasí. 

Když pak přišli soudruzi z praporu nebo brigády, bylo možno čísti z jejich 

pohledů, že asi zabloudili do Vídně a proto také vysoce zhodnotili úpravu naší 

roty. Nebyly zde však malé překážky jako na př. Rozkopaný vodovod, nedosta-

věný F domek apod., které nám ještě dodnes hanobí náš útvar. A nemysli si milý 

čtenáři, že tímto práce na útvaře skončili, naše plány sahají do budoucna t.j. roz-

šíření hřiště, úprava zákopů, vybudování vodopádu a.t.d. 

Příslušníci „Planiny” si vybudují takový útvar aby se vždy s radostí vraceli 

na útvar jak ze služby, tak z dovolenky. 

 

 

3. ledna 1954 

 Na památku povídání o Číně vpisuje upřímný pozdrav 

       Marie Majerová 
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Vladimír Majakovskij: 

  SSoouuddrruuzzii,,  ttoohhoo  nneeddooppuussťťmmee!!  
 

Svět 

   jenž v okovech dosud leží, 

   sténá  

   plyny zdušeným hlasem: 

- Soudruzi! 

     Pryč s novou světovou řeží – 

dnes, 

     zítra 

          a každým časem! 

 

Národové 

     přec nebudou nepřáteli – 

tak 

     odpůrce míru jen velí. 

 

Dělníci na celé zemí 

ne pro 

     ne za národ 

jste vražděni! 

 

Vzhůru 

     kohorty proletářů z ocele 

     k útoku řady pevně sevřené. 

 

Všechny mírové řeči 

     jsou jen pouhá slova, 

     dokud kořistnická třída 

     vládne a otroky ková 

 

Ať dnes ať zítra 

     Konečná meta je jistá: 

 

„Ať žije světová republika socialistická!” 

Nechť udeří 

     pěstí 

         roj! 

 

Míru – mír 

Boji – boj! 

 

 

N
a 

p
am

ěť
 p

rv
éh

o
 s

et
ká

n
í p

ří
sl

u
šn

ík
ů

 L
M

 a
 p

ří
sl

u
šn

ík
ů

 P
S 

v 
p

ro
st

o
ru

 P
la

n
in

a 
a 

je
jic

h
 s

p
o

le
čn

é 
p

rá
ce

 

ve
 d

n
ec

h
 2

1
.7

. –
 7

.8
.1

9
5

4
 

 P
la

n
in

a 
1

3
.8

.1
9

5
4 

 
 

 
P

ří
sl

u
šn

íc
i L

M
 P

ra
h

a 



29 
 

přepis z fotokopie originálu – F. Zach2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZáávvěěrreeččnnéé  pprroovvěěrrkkyy  zz  PPŠŠ, 

dovolenka po skončení natáčení filmu 

„„SSTTRRAACCEENNÁÁ  SSTTOOPPAA””  
no a pak jen odjezd na roty dle zařazení  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

                           Tak to bylo, než jsme nastoupili  

                       cestu na Planinu, jednu z rot 3. praporu.  

                    No to jsem zvědav, jaké to tam bude, byly stálé otázky.     

                Odpovědi byly různé zvláště když se nám nedostalo té    

               očekávané dovolenky.  
 

              ČSAF čekal tak dlouho na sluníčko až uběhla spousta času,   

            který byl určen na dovolenky a potom jsme už domu jet ne 

          mohli. Stejně ale veselost nechyběla. Věděli jsme, že domů po 

        jedem z rot. ČSAF jsme ale „Ztracenou stopu” nazvali ukradenou  

        dovolenkou.  
 

            Po vystoupení z vlaku v Horní Plané byly myšlenky jinde. Co  

     se bude dít teď? Prohnutý jako luk každý pod zavazadly uznal, že   

                                 jsme schopni pohybovat se jen s autotaxi. 
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V našem případě vojenským, který byl opravdu připraven. Tak auto jelo pokud 

mohlo a dojelo skutečně spocené až na Klápu, jak jsme se dozvěděli od vozky, 

který svou mohutnou postavou jezdce nás přivítal. Musel jsem se trochu podívat 

doleji, chtěl-li jsem vidět tomu zpupnému vojínu do očí. Postava sama byla ko-

mická a když při představování přednesl své jméno Bobek byla ještě komičtější. 

A tak des. Fajks, des. Zourek, des. Průša, des. Vencálek a rot. Jirků nasedly na 

zavazadla na voze a oddali se závěru cesty. Přivítání strážným, potom velitelem 

napr. Zachem, star. Vintrem, účetním Daňkem a hlavně kuchaři bylo opravdu 

srdečné. 

Tak jsme se vmísili mezi krycí čísla různých vojáků a začalo seznamování 

s řádem, terénem a i zvyklostmi roty. Proč zvyklostmi je pro toho, kdo prodělal 

opravdovou hraničářskou koupel ve vaně a spoutanýma rukama je opravdu po-

chopitelné. Stává se tak při plánem určené funkci staršího hlídky i při jiných svá-

tečních dnech u každého přicházejícího buď při svátku neb narozeninách i při po-

vyšování. 

Tak vznikl už nový poddůstojnický sbor, který nastoupil do funkcí poddů-

stojníků staršího ročníku, jako rot. Hájek, četař Čoudek, rot. Jirků, kteří byli od-

veleni na výcvik nových povolanců. 
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dne 28.I.1956 

OOddcchhoodd  ssttaarrššííhhoo  rrooččnnííkkuu  ddoo  cciivviillnnííhhoo  žžiivvoottaa!!  

des. MUSIL František - „Vzorný pohraničník” 

svob. MRVA Bohumil 

svob. JURÁNEK Vítězslav 

voj. DRBA František 

voj. BOBEK Drahomír 

svob. ŠNAJDR Josef 

rot. HÁJEK Josef - „Vzorný pohraničník” + „Vzorný střelec” 

svob. PETROJ Michal 

svob. BEJČEK Josef 

čet. PŘIBYL Věroslav - „Vzorný pohraničník” 

čet. ŠPINAR Josef - „Vzorný střelec” 

svob. KOBRLE Lad. 

svob. KRUŠINSKÝ Mojmír 

voj. ŠKOLNIKOVIČ Milan 

svob. ZUMR Miroslav 

svob. POSPÍŠIL Miroslav 

čet. ŠEPA Jaroslav 

svob. PROCHÁZKA Vladimír 

rotný ČOUDEK Jaroslav - „Vzorný kulometník” 

svob. HAŠPL Alois 

des. DINTR Bohumil 

svob. DANĚK Zdeněk 

des. MÍČKA Stanislav  - „Vzorný pracovník týlu” 

vojín BŮŽEK Václav 

 

dne 1.IV.1956 

Chtěli bychom napsat o tom, jak na nás zapůsobil odchod t.zv. mazáků 

do civilního života. Věřte, na vojně se sejdou lidé různých názorů. Ale v tom pří-

padě jsme byli všichni za jedno, že jsme se těžko loučili s kamarády. Vždyť jsme 

byli všichni stmeleni do sebe, takže se může říci, že se jeden bez druhého neobe-

jde. Toto t.zv. vzájemné pouto se v nás hlavně utužilo při výkonu služby, ostrahy 

st. hranice. Jen když si vzpomeneme, jak nám bylo ve službě s příslušníkem 3. 

ročníku bezpečněji a jistěji. Lze k tomu užití přítomnosti 1. Ročníku v prvních 

dnech sloužení s nimi. Jedno je jasné, že jsme se cítili ve službě s příslušníkem 1.  

ročníku nejistí, neboť změna, která nastala odchodem 3. ročníku se nedala jen 

tak hned zaplašit. Co však platno bylo, když byli s námi jenom 1 rok. Jejich vlas-

tenecká povinnost skončila a přišla ta chvíle, kdy jsme je viděli ustrojené v civil-

ním šatu. Leckterému z nás vystoupily slzy navenek, ačkolic je chlapisky potlačo-

val. Přišlo i to poslední, kdy „civilisté” nasedli na saně, tažené věrnými koníky 

útvaru. Mohutné hurá, jež se ozvalo z úst „civilistů” bylo tím posledním rozlouče-
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ním s útvarem. Za tím vším hned měla slovo harmonika a střelba cvičnými nábo-

ji. Saně se nám ztratily v zatáčce za útvarem a pak jsme ještě slyšeli hlas zvonu 

na „Statkách”, kde „civilisté” zakončili svou pouť v Šumavských hvozdech. Te-

prve nyní jsme pocítili opravdovou tíseň u srdce. Jen když si vzpomeneme kolik 

nás zůstalo na útvaru. Byla to jen hrstka a ostatní prožili čas odchodu „civilistů” 

ve službě, zvýšenou pozorností ve službě. Ti, co zůstali na útvaru, dávali do po-

řádku světnice a jiné místnosti, aby to vše zíralo čistotou a pořádkem, jen aby se 

té nové naší směně líbilo u nás. 

 

Našim milým pohraničníkům v upomínku 

 soubor Zoja – Ústřední voj. Nemocnice Praha 

Ve vojenské nemocnici 

vítr v okna doráží – 

tam se srdcem milujícím 

jako voják na hranici 

sestra stojí na stráži 

  politický ved. souboru poručík Václav Kohoutek 
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… zápis v kronice útvaru Planina od  účastníků návštěvy 

z družebního závodu Elektrárna Mydlovary … 
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… zápis z 20.5.1956 po kulturním vystoupení souboru „Pohraničník” 
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… zápis v kronice od zaměstnanců rozhlasu a televize Č. Budějovice … 
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     Sněhové vločky pokrývaly stejnokroje se 

zelenými nárameníky, ve kterých byli noví 

ochránci našich státních hranic. Nová směna 

přišla, aby splnila svou občanskou povinnost. A 

přesto byly jejich tváře ozářeny světlem, které 

se dostaví do obličeje každému, kterému se 

dostalo pěkného přivítání.  

     Tito nováčci srostli se staršími soudruhy a 

věříme pevně, že tak jako ročníky před nimi 

budou čestně zastávat úkol, který je na ně kla-

den.  

     Není to lehké, ale přes nepříznivé podmínky 

je možno jej zdolat tak, abychom se mohli po-

dívat směle do očí všem lidem v naší vlasti a 

prohlásit, že náš úsek je jeden z těch, který 

čestně obstál proti pokusům o narušení státních 

hranic. 
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ZZaaččáátteekk  úúnnoorraa..    

SSvvííttíí  sslluunnccee..  

  

„Přijela hloub-

ková kontrola 

z brigády!” – ozývaly 

se výkřiky po naší jed-

notce. Ano přijela a 

zjistila katastrofální 

nedostatky. Co nám 

zbývalo. Dát se dohro-

mady sami a potom dát dohromady všechno kolem nás. Světnice, budovy, okolí 

roty. Jsou to čtyři slova, ale co práce, odříkání a sebezapření tyto slova v sobě 

skrývají. Všichni se dali do práce. Každý přispěl s troškou svých vědomostí, aby 

se naše jednotka dala znovu do pořádku. Každou volnou chvilku, za každého po-

časí se pracovalo. Spravovala se okna, dveře, podlahy, bílily se stěny. A nejen to.  

Začal se budovat parčík mezi oběma budovami. Bylo nutné přemístit ku-

bíky země, přivést spoustu kamenů, udělat plot, sehnat písek, cement, dřevo, 

barvy a tisíce jiných věcí, které byly třeba ke splnění tohoto díla. Neúprosně se 

blížily oslavy 1. máje. A naše PVS byla tak ubohá. Další práce do noci. Každý 

z jednotky přišel s nápadem, přispěl, poradil a tak se náš útvar měnil k lepšímu.  
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*) A taky bylo. Po jejich opravě přestalo hrát i radio … 

 

     Předvečer velkého svátku. Svátku nás všech. Náš druhý 

domov svítí čistotou. Vysoká májka vlaje a třpytí se v zapadjí-

cím slunci. A na hřišti uprostřed kruhu těch, kteří nejsou zrov-

na ve službě se rozhořel táborák. Zpěv, smích, veselé příběhy 

– tak oslavili pohraničníci 1. Máj. Dlouho do noci doutnaly 

zbytky ohně, dokud je neuhasil první „májový” déšť. Někteří  

sedí u televizoru a těší se již na zítřek, kdy se budou dívat na pražský májový 

průvod. Ale radost z podívané je zkažena. Uprostřed vysílání divadelní hry 

náhle obrazovka zasvítila, zčervenala … a konec. Snad se styděla se styděla, 

že nás v tak slavný den zklamala. Hned voláme, aby soudruzi z Volar přijeli a 

opravili ji. Slibují, že do 9. května bude vše hotovo. *) No aspoň tak. I příro-

da na nás nějak zanevřela. Hustá mlha, déšť – tak začal první květnový den. 

Ještě, že máme rádio, které nás informuje o průběhu oslav svátku práce. 

     Ráno jsme si poslechli zdravici, kterou pronesl za všechny pohraničníky 

des. Pfefrček. Den proběhl normálně. Chýlí se k večeru. Nebe se vyjasnilo. 

     V tom hlásí strážný: „Světlice v prostoru levého rozhraní! A druhá!” Vy-

běhla poplachová hlídka se služebním psem Argošem a hlásí, že pes nasadil 

na stopu. Jekot sirény vyburcoval všechny buď ze čtení knihy, hraní šachů 

nebo ze spánku. A již vybíhají první hlídky do terénu. Sousední roty i prapor 

jsou v akci. Étérem se rozezvučely hlasy radiostanic. Šest hodin trvala akce. 

Psovod četař Cestr doběhl až do Hor. Plané na nádraží, druhý psovod voj. Ka-

ras až k Vltavě. Oba bez výsledku. Podle rozhodnutí to byla asi srna. 

     No, byl-li to narušitel, rozhodně neprošel a z toho můžeme mít všichni 

radost. 

     Tak jsme u nás oslavili 1. máj. 
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Šumava se proměnila v Saharu. Z každého se lil pot proudem, pivo mize-

lo ze sudu v kuchyni, jako kdyby ho někdo tajně vyléval do kanálu. Člověk mohl 

pomalu vedrem padnout. Den pomalu ubíhal v práci, ve školení a dusné vedro se 

ještě stupňovalo. Najednou začala poprskávat ústředna a obsluha se odstěhovala 

vedle „bedny” na lavici. Zřejmě měl každý s bouřkou smutné zkušenosti. Ono 

nakonec není nic příjemného chytit ze zdířky vyšlehnutý plamen do břicha. Ano, 

blížila se bouře, Dalo by se říci, že normální. Taková, která v těchto dnech při-

cházela obden. Každý jenom koukal z okna co z toho bude. Venku byly dvě hlíd-

ky – voj. Zvoníčka a voj. Zderčíka. Jeden nalevo a druhý napravo. 

V tom se setmělo, jako kdyby někdo zrušil slunce na obloze. A pak to za-

čalo. Průtrž mračen, vichřice, kroupy, spousty vody, větrná smršť. Přestala svítit 

elektrika. Z parku mezi budovami se řítí spousty vody a odplavují písek z cesti-

ček. A jeden blesk za druhým křižovaly nejen oblohu ale i zemi. Asi za hodinu se 

opět ukázala modrá obloha. Dvě hlídky dobrovolníků se okamžitě rozběhly se 

suchým šatstvem do terénu postiženým hlídkám. Všude spoušť. Drátěný zátaras 

na patnácti místech zničen padajícími stromy. Všechny výmetnice přetrhány, 

spojení dotrháno skoro na každých deseti metrech a na pravém rozhraní i dráty 

elektrického vedení. A všude ohromné spousty vyvrácených a zpřerážených 

stromů. Obě hlídky, které byly v terénu mohou děkovat náhodě a své duchapří-

tomnosti, že z toho vyšly tak lehce. Na sousední rotě Smrčina to bylo trochu hor-

ší. Mezi hraničním kamenem 1/9 a 1/7 aby člověk pro navalené stromy hledal čáru 

mikroskopem. Lesáci odhadli škodu způsobenou smrští na 150.000 m3 polomů. 

Podle slov hlídek můžeme říci: „Bylo to rodeo” … a nejenom to – i spousta práce 

v příštích dnech. 
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11. července 1957, jako každoročně jsme oslavili svátek pohraničníků. Už 

je to šest let, co příslušníci Pohraniční stráže střeží ve svém úseku nedotknutel-

nost našich státních hranic. Lidé se každým dnem mění, ale myšlenka zůstává 

tatáž: nedopustit, aby nám někdo mohl ničit naši krásnou vlast. Za tuto snahu 

byli odměněni ministrem vnitra 

des. PFEFRČEK Stanislav a 

des. ŠKRABÁLEK František 

 

odznakem „Vzorného pohraničníka” a povýšením do hodnosti četaře. Na vojenské 

schůzi, kterou řídil velitel roty byli rozkazem velitele brigády povýšeni do hodnos-

ti  

- četaře - des. MACEK Bohuslav 

a do hodnosti svobodníka 

 - voj. ZVONÍČEK František 

 - voj. URBAN Ladislav 

 - voj. VEJVAR Jaroslav a 

 - voj. PROTIVÁNEK Ladislav 

Potom byly velitelem roty slavnostně předány všem starším hlídek od-

znaky „Starší hlídky”. Svazáckými odměnami, které předal voj. Zima byla vojen-

ská schůze ukončena a nastalo velké koupání, tak jako při každém povýšení. 

Oslava skromná, ale zato důkladná.  

2. srpen 1957. Den, na který bude jistě pamatovat každý pří-

slušník jednotky naší i Plešného jezera. Den, kdy došlo k mimořádné 

události, která mohla stát někoho z nás dokonce život. Abych začal 

od začátku. Na tento den bylo plánováno splnění ostrého školního 

cvičení v hodu granátem. Měla se ho zúčastnit celá naše rota a rota 

Plešného jezera společně na nově vybudovaném taktickém cvičišti na 

Raškově. Naše rota měla házet ráno a „Plešňáci” odpoledne. Velká většina pří-

slušníků naší jednotky měla již před polednem cvičení splněno. 

Bylo kolem 13. hodiny, když na Raškov přijeli příslušníci z Plešného jeze-

ra a pár minut později zbytek našich příslušníků. Jako vždy u každé skupiny byla 

ještě prováděna instruktáž jak správně házet. Tak i tentokrát. Nadporučík Smit-

ka, který toto prováděl s ostrým granátem stál asi 10 kroků před nastoupeným 

dvojřadem. Když ukazoval, jak se vytahuje, granát mu vypadl z ruky, pochopi-

telně bez dopravní i vrhové pojistky, které mu obě zůstaly v ruce. Nastal výbuch. 

Npor. Smitka se s výkřikem skácel dozadu a příslušníci se buď rozprchli nebo se 

okamžitě vrhli na zem. 

Výsledek: těžce raněný s. Smitka, 6 těžce a 7 lehce raněných příslušníků 

od střepin granátu. Okamžitě se začalo obvazovat vším, co bylo po ruce a naši 

zdravotníci svob. Urban a voj. Jára běželi k npor. Smitkovi, u kterého pro krev 
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nebylo vidět, kde má obličej a kde blůzu. Zranění příslušníci byli ihned odvezeni 

do Č. Budějovic na ošetření. S. Smitku odvezlo armádní sanitní auto technických 

jednotek, které pracují na polomech v úseku naší roty. Dál se už neházelo. Pří-

slušníci pomalu odcházeli domů. 

K dovršení všeho byl v 15.30 hodin vyhlášen poplach „Do zbraně!” a byla 

vytvořena clona od DZ na Rajšlu až na Klápu, kde se potuloval neznámý muž. 

Byla bez výsledku, naštěstí trvala jen do 20 hod. Večer navštívil naší jednotku 

pplk. Dienstbier, který vyšetřoval celou mimořádnou událost. 

Den byl naštěstí zakončen radostně. Jednak proto, že příslušníkům naší 

jednotky se celkem nic nestalo a jednak proto, že k nám zavítala estrádní skupi-

na Akademie musických umění z Prahy, která předvedla skutečně hodnotné vý-

kony.  

Druhého dne přijel prokurátor z Budějovic, aby sespal se všemi účastníky 

onoho osudného výbuchu protokoly nutné pro posouzení viny. A aby bylo na naší 

jednotce ještě více živo, dojela se k nám podívat skupina vyšších důstojníkůz 

odvodních komisí, aby si prohlédla jednotku a mohla informovat nové brance o 

životě pohraničníků na státní hranici. 

Dva rušné dny, které zůstanou každému, kdo je prožil, v živé paměti. 

Děkujeme za srdečné přijetí u P.S. útvaru, kam jsme zavítali a 

vystupovali 2. srpna 1957. Přejeme soudruhům hraničářům mnoho 

úspěchů v jejich práci, věříme jim a děkujeme. A pak jim také přeje-

me, aby se brzy vrátili domů, až je přijdou vystřídat stejně správní 

chlapci, jako zde byli v tomto roce. 

 

                                          … kopie podpisů účastníků …  
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V slavnostní den našeho odjezdu do civilního života by-

chom chtěli, my třetí ročník, Vám našim nástupcům, popřát 

co nejlepší prožití vojny na Planině, abyste mohli i Vy, až bu-

dete odcházet domů říci, že jste svůj úkol tady na hranicích 

čestně splnili. 

 

 

… kopie podpisů … 
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… zápis v kronice od pohraničníka nejpovolanějšího a hraničářského  

spisovatele Rudolfa Kalčíka z jeho návštěvy u útvaru v březnu 1958 … 

 

 

Při příležitosti konání besedy o výsledcích XI. sjezdu K.S.Č. a životě i 

práci lidu Rakouské Spolkové Republiky blahopřeji soudruhům Pohraniční 

stráže roty na Planině k plnění ostrahy státní hranice na 100% za dobu 

23 měsíců. Tak jako Vy soudruzi na hranicích tak i pracující Českobudě-

jovického kraje se přičiní o dovršení socialistické výstavby v naší vlasti. 

Řiďte se heslem španělských bojovníků, které vyhlásili v roce 1936  

NO PASARAN! NEPROJDOU! 

Bubník František 

poslanec Národního Shromáždění 

19. července 1958 
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… zápis estrádní skupiny uměleckého souboru Ministerstva vnitra 

po účinkování na útvaru 21. prosince 1958 … 
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